
Գոհար Սմբատյան 

Հարավային դպրոցի դասավանդող 

2019-2020 ուստարում՝ 1-ին դասարանի դասվար, Հարավային դպրոց-պարտեզ. 

ուսումնական բլոգը՝ https://smbatyanblog.wordpress.com/ 

2020-2021 ուստարում՝ 2-րդ դասարանի ղեկավարման հայտ. նույն բլոգը՝ 

https://smbatyanblog.wordpress.com/ 

 

1. Դասընթացի ծրագիր՝ «Իմացումի հրճվանք»  

2. Ընտրությամբ գործունեության կազմակերպում՝բանավոր մաթեմատիկա 

3. Ակումբային նախագիծ՝ «Ծիածան» ռադիո 

 

4. Ստեղծած ուսումնական նյութեր՝  

Ստեղծած ուսումնական նյութերի,առաջադրանքների նյութերը հրապարկվել են 

աշխատակարգի մեջ: Կազմել է նաև մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի առաջադրանքները: 

Մասնակցել է «Զատիկ» ընտանեկան ուսումնական նախագծերի փաթեթի 

(մաթեմատիկական) աշխատանքներին (խմբային աշխատանք, հրապարակված է 

Լաբորատորիայի բլոգում, մեդիագրադարանում) : 

Դպիրում հրապարակում՝ չունի 

 

5. Ուսումնական նախագծեր՝  

Ուսումնական 1-ին շրջանի նախագծեր 

Սեպտեմբեր ամսվա նախագծեր, հաշվետվություն 

1.Կրթական շքերթ 

2.Ամառային արձակուրդ, ամփոփում 

3. Ես նախագիծ 

4.Բարձունքի հաղթահարում- 24.09.2019թ. 

Հոկտեմբեր ամսվա նախագծեր, հաշվետվություն 

https://smbatyanblog.wordpress.com/
https://smbatyanblog.wordpress.com/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/08/09/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a5%d6%80-2019-2020-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%ab/
https://smbatyanblog.wordpress.com/category/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%be%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1-1-%d5%ab%d5%b6/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/10/10/%d5%ae%d5%ab%d5%a1%d5%ae%d5%a1%d5%b6-%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://smbatyanblog.wordpress.com/category/1-%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6/
https://smbatyanblog.wordpress.com/category/1-%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhCr9QUuXv4TqOiR6tjFRmc4MQBoa1tIT_DvNd10A_EJS9PQ/viewform
https://elementaryschoolmskhdot.wordpress.com/2020/03/29/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/10/01/%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/09/01/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%a9/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/06/16/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bc-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%83-2/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/08/18/%d5%a5%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-2/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/09/12/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b2%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-2/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/10/30/%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/


1.Կոմիտասյան օրեր- սեպտեմբերի 26-ից հոկտեմբերի 11-ը 

2.Խնկոյանական օրեր- Հոկտեմբեր 

3. Տիեզերք նախագիծ- Հոկտեմբեր 

4. Ճամփորդություն — Կոմիտասի անվան թանգարան- ինստիտուտ, 24.12.2019թ. 

Նոյեմբեր ամսվա նախագծեր, հաշվետվություն 

1. Ուսումնական աշուն-հոկտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 1-ը 

2.Սեբաստացու օրեր. կրթահամալիրի տոնը-նոյեմբերի 5-ից 14-ը 

3.Ճամփորդություն- «Ջրվեժ» անտառապարկ -14.11.2019թ. 

4.«Ծիածան» ռադիո. նախագիծ 

Դեկտեմբեր ամսվա նախագծեր, հաշվետվություն 

1.Ամանոր-դեկտեմբերի 2-ից 20-ը 

2.Ճամփորդություն- Կամերային երաժշտական թատրոն, 20.12.2019թ. 

3. «Ծիածան» ռադիո. նախագիծ 

4. Ուսումնական ձմեռ —դեկտեմբերի 23-ից  հուվարի 7-ը 

Ուսումնական 2-րդ շրջանի նախագծեր 

Հունվարյան ճամբարի աշխատակարգ և ամփոփում 

1. «Ուսումնական ձմեռ» առաջադրանքների ամփոփում-հրապարակում3. 

2.Ձմեռային ճամբարի ուսումնական նախագիծ 

3.«Ծիածան» ռադիո. նախագիծ 

4.Իմ թաղարը 

5.Դդմածես 

6.Ուսումնական ճամփորդություն դեպի էկզոտարիում 

Ուսումնական 3-րդ շրջանի նախագծեր 

Փետրվար ամսվա նախագծեր, հաշվետվություն 

Թումանյանական օրեր 

«Ծիածան» ռադիո. նախագիծ 

Իմ թաղարը 

Մարտ ամսվա նախագծեր, հաշվետվություն 

«Ծիածան» ռադիո. նախագիծ 

«Ձոն» տեխնոլոգիական նախագծերի ստուգատես 

https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/09/23/%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/10/03/%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-2/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/10/08/%d5%bf%d5%ab%d5%a5%d5%a6%d5%a5%d6%80%d6%84-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-3/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/10/02/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-7/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/11/23/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/10/23/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6-2/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/10/06/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%b8%d5%b6-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/11/07/%d5%bb%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%aa-%d5%a1%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%af/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/10/10/%d5%ae%d5%ab%d5%a1%d5%ae%d5%a1%d5%b6-%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/12/24/%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/12/01/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-2/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/12/15/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b5/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/10/10/%d5%ae%d5%ab%d5%a1%d5%ae%d5%a1%d5%b6-%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/12/01/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-3/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2020/01/09/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-%d6%87-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8-2/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/12/01/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-3/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/12/24/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab-3/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/10/10/%d5%ae%d5%ab%d5%a1%d5%ae%d5%a1%d5%b6-%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2020/01/08/%d5%ab%d5%b4-%d5%a9%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%a8/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2020/01/19/%d5%a4%d5%a4%d5%b4%d5%a1%d5%ae%d5%a5%d5%bd-2/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2020/01/20/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%a7%d5%af%d5%a6/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2020/02/28/%D6%83%D5%A5%D5%BF%D6%80%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2020/02/02/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-2/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/10/10/%d5%ae%d5%ab%d5%a1%d5%ae%d5%a1%d5%b6-%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2020/01/08/%d5%ab%d5%b4-%d5%a9%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%a8/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2020/03/30/%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2019/10/10/%d5%ae%d5%ab%d5%a1%d5%ae%d5%a1%d5%b6-%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://smbatyanblog.wordpress.com/2020/03/01/%D5%B1%D5%B8%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE/


Թումանյանական օրեր 

Աղայան+Ռոդարի նախագիծ ստուգատես 

Գարնանային դպրոց 

Ուսումնական գարուն 

Մարտի 16-ից 20-ի 

Ապրիլ ամսվա նախագծեր, հաշվետվություն 

«Ծիածան» ռադիո. նախագիծ 

«Ձոն» տեխնոլոգիական նախագծերի ստուգատես  

Աղայան+Ռոդարի նախագիծ ստուգատես 

«Զատիկ» նախագիծ 

Ապրիլի 27-ից 30-ը. առցանց ուսուցում 

Ապրիլի 20-ից 24-ը. առցանց ուսուցում 

Ապրիլի 13-ից 17-ը 

Ապրիլի 6-ից 10-ը 

Մարտի 30-ից ապրիլի 3-ի 

Մայիս ամսվա նախագծեր, հաշվետվություն 

Մայիսյան հավաքից հավաք ամփոփում՝ Հաշվետվություն 2020թ. 

 

«Ձոն» նախագիծ 

«Ես կարողանում եմ» նախագիծ 

Իմ մեդիաայբբենարանը. նախագիծ 

Մայիսի 18-ից 22-ը. առցանց ուսուցում 

Մայիսի 11-ից 15-ը. առցանց ուսուցում 

«Ես կարողանում եմ» մայիսյան հավաքի աշխատակարգ 

 

Հունիսյան նախագծեր՝ 

 

 Ուսումնական 4-րդ շրջան, մայիսի 25 -ից հունիսի 5-ը 

 Բարձունքի հաղթահարում 

 «Ծիածան» ռադիո.շուրջտարյա նախագիծ 

 Ընտրությամբ գործունեության ստուգատես 
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6. Ուսումնական ճամփորդություններ՝ 

 Բարձունքի հաղթահարում 

 Կոմիտասի անվան թանգարան- ինստիտուտ 

 «Ջրվեժ» անտառապարկ -14.11.2019թ. 

 Կամերային երաժշտական թատրոն, 20.12.2019թ. 

 Ուսումնական ճամփորդություն դեպի էկզոտարիում 

 Բարձունքի հաղթահարում 

 Թումանյանական հեքիաթները Հ. Մալյանի անվան թատրոնում 

 Քայլքով դեպի Տիգրան Հայրապետյան գրադարան 

 

 

7. Ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվություն՝ Ծնողների արձագանքը հեռավար 

ուսուցման մասին 

 

8. Տեսադասերի տեսագրություններ՝ 

 

 Վարպետության դաս՝ երթևեկության կանոններ և ինչ է անձնագիրը 

 Վարպետության դաս. նկարահանում և մոնտաժ 

 Աղմուկ 

 

 

9. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝  

 

 Սեպտեմբեր՝ 51 

 Հոկտեմբեր՝ 44 

 Նոյեմբեր՝ 54 

 Դեկտեմբեր՝ 33 

 Հունվար՝ 78 

 Փետրվար՝ 56 

 Մարտ՝ 81 

 Ապրիլ՝ 209 

 Մայիս՝ 217 
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